
   

 

 ®SanDisk נייד  חיצוני SSD כונן למשתמש הוראות

 

 ®SanDisk נייד  חיצוני SSD ב השימוש טרם בקפידה הבאים הדברים את קראו

 

 .בעתיד לעיון אצלכם אלו הוראות שמרו

 

 :וטיפול בטיחות הוראות

 

 את עובר אינו®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה כי וודאו®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה במחבר מלגעת הימנעו

 .המותרת המרבית ההפעלה טמפרטורת

 

 לחות. אחרים לחות וממקורות מגשם, ממקלחות, מאמבטיות, ממשקאותם, מכיורי®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה את הרחיקו

 נייד  חיצוני SSD ה את לשרוף או חשמלי לקצר לגרום, למחוץ, לפרק אין. אלקטרוני רכיב של סוג לכל חשמליים לקצרים לגרום יכולה

SanDisk® אחרות לסכנות או לכוויות, לפגיעה, לשריפה לגרום עשוי שהדבר כיוון. 

 

 :המוצר התקנת הוראות

 יצרן של הטיפול להוראות התואמים ההכרחיים הזהירות אמצעי בכל נקטו אנא®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה התקנת טרם

 .הנייד המחשב/השולחני המחשב

 ®SanDisk נייד  חיצוני SSD ל הכלול USB - ה כבל קצה את חברו .1

 .במחשב פנויה USB לכניסת הכבל של האחר הקצה את חברו .2

 .המחשב ידי על הכונן לאיתור עד המתינו .3

 

 :נוספות בטיחות הוראות

 

 SSD ה כונן את להפיל או לעקם, לכופף אין. קיצוניים טמפרטורה ומתנאי מלחות, ישיר שמש מאור®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה את הרחיקו

 .הקיימים הסביבתיים והשימוש הבטיחות מפרטי לכל להיענות אחראי המשתמש. שלכם®SanDisk נייד  חיצוני

 

 :SanDisk® של שנים 3-בלת למוג אחריות

 בכפוף, הרכישה מתאריך שנים (3) שלוש של תקופה למשך זו אחריות ידי על כיסוי יש®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה לכונן

  www.sandisk.com/wug בכתובת כמוגדר, הישימים האחריות לתנאי

 

 :המוצר השלכת הוראות

 לסביבה נזק לגרום עשויה נכונה לא השלכה. ממוינת לא פסולת עם ביחד®SanDisk נייד  חיצוני SSD ה כונן את להשליך אין

 .שלכם באזור הקיימות( מיחזור, )ואיסו החזרה מערכות אודות מידע לקבלת שלכם המקומית המחזור לרשות פנו אנא. האדם ולבריאות

 

 :טכנית תמיכה

 SanDisk: www.sandisk.com/support של האינטרנט באתר בקרו

 03-7219616  טלפון – SanDisk  חברת של העברית בשפה טכנית לתמיכה

 

 :יבואן פרטי

 info@hye.co.il|  www.hye.co.il  115-701-1700: טל התעופה שדה קריית 10 השרון רחוב .י.ח קבוצת

  

http://www.sandisk.com/support
http://www.sandisk.com/support
mailto:info@hye.co.il
http://www.hye.co.il/
http://www.hye.co.il/


   

 !נכבד לקוח

 

 .בו ומהשימוש המוצר מאיכות תהנה כי בטוחים אנו SanDisk מוצרי ממגוון אחד שרכשת תודה

 

 פרטיו ואשר"( החברה" :להלן(  ורכיבים אלקטרוניקה .י.ח ידי על יובאש®SanDisk נייד  חיצוני SSD כונן עבור( להלן כהגדרתה( האחריות לתקופת אחריות בזאת לך מוענקת

 .מכירתו לאחר השירות מתן בדבר, כלפיך חיובינו מלוא את הכוללת, ולהלן זו אחריות בתעודת המפורטים התנאים פי על וזאת, להלן זו אחריות בתעודת מופיעים

 

 .המוכר י"ע חתומה כשהיא קניה חשבונית בצירוף בתוקף הינה זו אחריות

 

 .קניה וחשבונית זו תעודה בצירוף המוצר נקנה בה הממכר לנקודת לפנות יש טכנית תקלה של במקרה

 

 09:00-18:30ה' -א' ימים: פעילות שעות, 03-7219616/7ן: טלפו , SanDisk חברת של הלקוחות לשירות פעילות שעות במסגרת פנו אנא טכנית שאלה / מידע / עצה לכל

Israel_support@sandidk.com  

 

 .פיהן על לנהוג והקפד להלן המפורטות הבטיחות הוראות את היטב קרא

 

 שימוש הוראות

 למחשב USB חיבור דרך המוצר את לחבר יש .1

 המופיע בטלפון SanDisk חברת של הלקוחות שירות עם קשר ליצור יש תקלה של במקרה, האחריות תוסר המוצר פתיחת של במקרה ,בעצמך המוצר את לתקן תנסה אל .2

 .הקודם בעמוד

 

 ופרשנות הגדרות

 

 :לצידם המובאת המשמעות תהא הבאים למונחים

 .אחריות אין נלווים מוצרים לגבי. לידך המוצר מסירת ממועד שיםחוד – המוצר לגבי –" האחריות תקופת" .3

 כולל או/ו אחרים נלווים אביזרים כולל אינו ר"מוצ" חהמונ, לעיל כמפורטן: "החברה"( ולהל) ורכיבים אלקטרוניקה. י.ח ידי על שיובא ®SanDisk נייד חיצוני SSD כונן –" מוצר" .4

 .כלשהן תוכנות

 .קלקול או פגם, ליקוי –" קלקול" .5
 ר.המוצ לך נמכר בו הממכר בית" ממכר נקודת" .6
 .נקבה בלשון גם נכתב כאילו לאמור להתייחס ויש בלבד נוחות למטרות הדבר נעשה, זכר בלשון שימוש נעשה בו מקום בכל .7
 .כלשהי פרשנית משמעות להם לתת ואין בלבד התמצאות למטרות נעשו הסעיפים כותרות .8

 

 האחריות תוקף

 

 באופן תפקע ,אחרת בדרך השחתתה או/ו הזיהוי תווית הסרת עם .עליו המודבקת המקורית הזיהוי תווית למוצר צמודה עוד כל בתוקף תהא ,זו אחריות תעודת פי על האחריות .9

 בהגדרת במפורש נכלל שאינו כלשהו רכיב לגבי זה אחריות כתב פי על מהחיובים אילו החברה על תחול לא ספק הסר למען .זו אחריות תעודת פי על האחריות של תוקפה מידי

 יהיה כאמור המוצר זיהוי) החברה ידי על שיובא בלבד SanDisk מתוצרת מוצר עבור בתוקף תהא ,זו אחריות תעודת פי על האחריות כי יודגש .לעיל כאמור "מוצר" המונח

 (.הסידורי ולמספר המקורית הזיהוי לתוויות בהתאם

 

 .מסחרי שימוש או/ו מכירתו לשם שנרכש מוצר לגבי תחול לא האחריות. אישי שימוש לצורך שנרכש מוצר על ורק אך חלה האחריות .10

 

 למוצר הנוגע בכל מצג או/ו הבטחה או/ו אחריות כל לך ניתנת לא האחריות בתעודת לאמור מעבר. כלפיך חיובינו מלוא את ומפרטת ממצה זו אחריות תעודת .11

. 

 המוצר של החלפה או לתיקון התחייבויותינו

 

 המוצר כי ובלבד ממנו חלק כל או עצמו המוצר את או במוצר קלקול כל, מטעמה אחר באמצעות או בעצמה, תשלום ללא, המוחלט דעתה שיקול פי על, תחליף / תתקן החברה .12

 המוצר לגבי האחריות תקופת של כלשהי להארכה תביא לא המוצר של כלשהי החלפה כי מובהר ספק הסר למען. ממכר לנקודת האחריות תקופת בתוך יימסר, בשלמותו

 .בכללותו

 

 האחריות תעודת פי על להתחייבויותינו סייגים

 

 בזדון )מחדל בות)לר פעולה, עליון כוח, מכוון נזק: שלהלן הסיבות מאחת כתוצאה נגרם הקלקול כי יתברר אם, יחולו לא, זה אחריות כתב פי על החברה על המוטלים החיובים .13

 שלא( פתיחתו או פירוקו, תיקונו רבות)ל במוצר טיפול. חבלה, תאונה, מכה, נפילה: השימוש הוראות פי על שלא ותחזוקה שימוש או נאותים לא ותחזוקה שימוש. ברשלנות או

 .סדירה בלתי חשמל ואספקת מתח שינוי, במדינה רגילים שאינם טמפרטורה לתנאי חשיפה, מזון שאריות, לכלוך, אבק, חול, לחות, נוזלים עם מגע: החברה ידי על

 

 להתקנה הנוגעות ושאלות" לבצע כיצד" מסוג לשאלות במענה סיוע כגון, האחריות בתקופת למוצר ידנו על שתסופק אחרת תמיכה או טכנית תמיכה כל לגבי תחול לא האחריות .14

 .לספקם מפורשת חובה עלינו אין ואשר, המוצר תצורת ולהגדרת

 

 מאחריות פטור

 

, החברה עובדי, החברה משווקי, החברה מספקי למי או/ו הממכר לתחנות או/ו השירות לתחנות או/ו לחברה תהיה לא מקרה בשום כי מובהר לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .15

 לנתונים נזק או אובדן: להלן המפורטים מהנזקים אילו בגין לרבות(, כלשהי אחרת עילה בכל וין נזיקית בעילה בין, חוזית בעילה בין) כלשהי אחריות, בחברה הקשור אחר כל או/ו

 .אליו חובר אשר אחר חיצוני מוצר או המוצר גבי על מותקנים או/ו שמורים היו אשר, לתוכנה או/ו כלשהו לחומר או/ו

 

 המוצר את להחזיר שלא וזכות עיכבון זכות

 

 .החברה ידי על שייקבע כפי, ידך על התשלום מלוא עד המוצר את ידנו תחת לעכב הזכות לנו שמורה תהיה אז כי, ממך כלשהו תשלום לקבל זכאים נהיה בו מקרה כל .16

 

 כלשהו תשלום תשלם לא בו מקרה בכל או/ו לך תמר אשר הודעה ולאחר התיקון ממועד ימים 30 בתוך נמסר הוא אליה הממכר מנקודת ידך על ייאסף לא המוצר בו מקרה בכל  .17

 עבורך המוצר את לשמור עוד אחראים נהיה לא, כך על לך נודיע בו מהמועד ימים 30 בתוך עליך החל
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